ATA DO 2º ENCONTRO DOS COORDENADORES REGIONAIS DE ARTES –
FEAPAES/SP, PARA ORGANIZAÇÃO DO XIV FESTIVAL ESTADUAL
NOSSA ARTE/2016.
No dia 18 de março do ano de dois mil e dezesseis, na APAE de Batatais, às 9h20min. teve
início a reunião da Coordenadoria Estadual de Artes com os coordenadores regionais de 11
Conselhos (Jaboticabal, Ipaussu, Várzea Paulista, Jaú, Mogi Mirim, Pirassununga,
Guaratinguetá, Votuporanga, Batatais, Penápolis, Porto Feliz), além do Professor Roberto A.
Soares Coordenador Estadual de Educação Física da FEAPAES.SP e da Simone Follador
Coordenadora Estadual de Artes FEAPAES.SP que presidiu a reunião dando boas-vindas e
agradecendo a presença de todos, solicitando aos membros da reunião que se
apresentassem e simultaneamente assinassem a lista de presença. Neste primeiro momento
Simone propôs aos coordenadores regionais de Artes a criação do Grupo no WhatsApp, e
que foi aceito por unanimidade pelos presentes, facilitando e otimizando a comunicação
entre os profissionais. Relatou que após a reunião os assuntos abordados seriam registrados
em Ata para disponibilizar aos conselhos e profissionais da área, através do link da
Coordenadoria de Artes do site da FEAPAES/SP. Simone fez a explanação sobre o processo
de escolha e definição da data e do local sede da XIV Festival Estadual Nossa Arte 2016.
Relatou que Coordenadores Regionais entraram em contato para verificar a possibilidade
de uma nova opção de data, justificando que no mês de julho é o período de férias de
algumas entidades, dificultando a organização das delegações. Simone deixou claro que os
parceiros, (prefeitura de Taubaté, Apae, Sedes e FEAPAES) assumiram o compromisso e
confirmaram as locações para o período previsto de 13 a 16 de julho; de forma que esta
proposta de datas alternativas será estudada para a próxima edição do Festival Estadual
Nossa Arte 2019. Simone também lembrou que as datas foram previamente definidas pela
representatividade dos Coordenadores Regionais de Artes dos Conselhos presentes no 1º
Encontro para a organização do Festival, cuja ata encontra-se disponível no site da
Federação. Roberto e Simone organizaram para esta reunião uma apresentação com slides
que demonstram informações de métodos adotados na organização, logísticas e parte
técnica do evento com fotos que ilustram e facilitam a compreensão. Destacando-se:
1 – Cartaz vencedor no Concurso de Cartazes, realizado em 2015 na sede da APAE de
Araras, com a participação como o 5º jurado do evento, dos assistidos pelas APAES que
estavam participando do 1º Fórum da Pessoa com deficiência. 1º Lugar - ARTISTA: Luana
Aurélio de Sousa, 21 anos, APAE: Rio Claro – ANEXO I.
2 – A comissão de comunicação e marketing do Festival e da FEAPAES.SP, a partir do cartaz
vencedor no concurso criou a identidade visual do evento e a logomarca que ao apresentar
aos profissionais presentes foi unanime a satisfação de um belo produto. ANEXO II e III.
3 – Simone fez uma retrospectiva do 1º Encontro dos Coordenadores Regionais de Artes da
FEAPAES/SP, que foi realizado em 14/08/2015, na sede da Federação onde foram definidas
as datas para a organização do XIV Festival Estadual Nossa Arte e atividades oficiais do
calendário das APAEs:
 Concurso Estadual de Cartão de Natal:
o Fase Regional – deverá ser realizada pelos Conselhos até o dia 31/03/2016,
o Fase Estadual – as inscrições para a Fase Estadual serão aceitas até o dia 10/04/2016;
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 O encaminhamento da inscrição do Cartão de Natal deverá ser feito pelo correio no
endereço:
Rua José Tarraga nº31 – Jardim Alvorada
CEP:15.910-000 Monte Alto/SP
A/C Simone Follador
 A Fase Estadual deve ser feita até o mês de junho, pois o prazo para a inscrição da
fase Nacional é até 31/07/2016.
 Art. 15º - Os trabalhos devem ser elaborados no formato de papel A-4(quanto a
gramatura é de livre escolha) na linguagem bidimensional utilizando pintura com tinta
guache, a óleo, acrilex, desenho com lápis de cor ou giz de cera.
Observação: não utilizar colagens ou tinta que contenha brilho devido a
impressão do cartão. Determinado materiais aplicados no papel dificulta a
impressão do material e compromete a qualidade do trabalho artístico
após a impressão em gráfica.
 Os Regulamentos estão sendo atualizados no site da FEAPAES no início da semana,
para fácil acesso de todos.
 XIV Festival Estadual Nossa Arte: Fase Regional – os Conselhos deverão realizar os
Festivais Regionais até o dia 13/05/2016. Fase Estadual – as inscrições deverão ser
digitalizadas e encaminhadas por e-mail à Coordenação Estadual até o dia
31/05/2016 – e-mail: sifollador@gmail.com
 O XIV Festival Estadual Nossa Arte será realizado no período de 13 a 16 de julho, em
Taubaté/SP. A Equipe da FEAPAES e Coordenação fizeram visita técnica no dia 29 de
janeiro, ANEXO IV, para verificação das necessidades do evento e observação do
espaço físico no qual o evento acontecerá, sendo o local: SEDES Taubaté.
 X Festival Nacional Nossa Arte: Será realizado nos dias 30/11 à 04/12, em Recife-PE.
O Festival será no Teatro Guararapes – Centro de Convenções de Pernambuco.
4 - Roberto esclareceu que o Festival Estadual Nossa Arte terá como método organizacional
15 comissões, que darão suporte as ações previstas na sua execução, bem como na atenção
e encaminhamentos das dúvidas dos profissionais e conselhos inscritos:
 1 – Executiva
 2 - Organizadora
 3 – Financeira
 4 – Secretaria
 5 – Técnica Artística
 6 – Cerimonial
 7 – Logística
 8 – Alojamento
 9 – Alimentação
 10 - Segurança
 11 – Transporte
 12 – Manutenção E Limpeza
 13 – Saúde
 14 – Marketing/ Comunicação
 15- Recreação, Cultura E Lazer
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5 - Na visita técnica e de logística no Sistema Educacional de Desenvolvimento Social
(SEDES) mostrou uma foto da vista lateral dos alojamentos e acomodações ANEXO V.
Transporte, Estacionamento e Segurança:
 Cada Conselho é responsável pelo seu transporte de viagem e translado interno;
 O estacionamento é restrito, amplo, asfaltado, excelentes condições;
 Local de fácil acesso;
 Logística favorável, evento realizado somente neste complexo;
 O município irá organizar a segurança durante todo o evento.
6 - Recepção e Credenciamento:
 A partir das 10h do dia 13 de julho
 Local: SEDES
 AÇÕES PREVISTAS NO CREDENCIAMENTO:
 Entrega de crachás com fotos ANEXO VI
 Entrega dos Tickets alimentação,
 Entrega de informes sobre a logística,
 Entrega do kit de Camisetas ANEXO VII, brindes
 Indicação dos alojamentos
 Assinatura dos protocolos de entrega dos itens acima.
7- Alojamentos e Banheiros: ANEXO VIII
 Serão disponibilizadas 24 salas de diversos tamanhos, distribuídas em 3 andares para
as delegações;
 Contém Vitros, Ventiladores, e Portas com chaves;
 É de responsabilidade dos Conselhos providenciarem roupa de cama e colchões;
 Existe banheiro em todos os andares do complexo;
 Os vestuários para banho (Masculino e Feminino) estão concentrados no térreo;
exceto para cadeirantes que será adaptado chuveiro no andar superior;
 É de responsabilidade de cada integrante da delegação trazer material de higiene
pessoal (escova de dente, pasta, sabonete, toalha);
8 – Alimentação: ANEXO IX
 CARDAPIO: Será entregue com antecedência para os conselhos se organizarem;
 ACESSO RESTRITO: Somente as pessoas inscritas no evento com crachá.
 CONTROLE: Obrigatório no local da alimentação a apresentação do Tickets;
 HORARIOS: Serão britanicamente respeitados;
 Café da manhã – 6h30 ás 8h30
 Almoço – 11h ás 13h
 Kit lanche da tarde – 13h
 Jantar – 18h ás 20h exceto no 1º dia: 17h30 ás 19h30
 Ceia da Noite – 21h
9 – Saúde:
 Solicitar das delegações que providenciem e tragam a carteira do SUS de seus
integrantes e ou convênio médico particular;
 As unidades de saúde do município estarão informadas sobre o evento e possível
demanda;
 Na ficha de inscrição deve conter as observações sobre medicação utilizada, ou
orientações pertinentes.
 Profissionais da área da Saúde darão suporte no evento durante sua realização.
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10 – Recreação, Cultura e Lazer:
o Organizar nos horários de almoço e jantar eventos culturais como apresentações,
contação de história, DJ, etc.;
o Promover a Festa Baile de Confraternização do evento;
o Indicar locais e pontos turísticos interessantes para serem visitados pelos
participantes.
11 – Quadro de Horários e Atividades: ANEXO X
 Simone e Roberto explicaram a estrutura do evento de acordo com os horários e dias
previsto de maneira que observaram a importância de as delegações inscritas ficarem
do primeiro ao último dia, EVITANDO IR SOMENTE para a apresentação,
oportunizando uma programação rica culturalmente, artística e social aos Artistas e
profissionais.
12 – Ficha de Relação de Participantes: ANEXO XI
 Para um melhor atendimento, a comissão organizadora e de logística atualizou a
ficha de relação de participantes, acrescentando 2 itens de essencial necessidade:
 Nas observações SE FAZ USO DE CADEIRAS DE RODAS; com esta
indicação a comissão de alojamentos irá distribuir as delegações de acordo
com as necessidades e particularidades de cada conselho.
 Na última coluna da ficha tem TAMANHO DE CAMISA: P, M, G, EG que
devem estar indicados a numeração de todos os integrantes inscritos (artistas,
técnicos e acompanhantes).
13- Inscrições e Procedimentos:
 Prazo de envio de inscrição: até 31 de maio de 2016 (terça);
 Procedimentos:
 Via e-mail: para a coordenação estadual (Simone) sifollador@gmail.com
 Com cópia para feapaes.sp coord. Técnica karla j. M. Borges
(karlafederacaosp@gmail.com)
14- Taxa de Inscrição:
 Valor da taxa de inscrição por pessoa: 35,00
 PRAZO: IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 31 DE MAIO;
 PROCEDIMENTO:
 Os conselhos são responsáveis pelo recolhimento das taxas de inscrições das
Apaes classificadas para a edição estadual, e deverão realizar DEPOSITO
ÚNICO IDENTIFICADO a Apae de Taubaté
 Conta especifica: A/C Rafaela Ferreira da Silva
 Banco: BRASIL (001)
 Agencia: 0076-0
 Conta: 81.851-8
 Titular: APAE de Taubaté
 CNPJ: 72.286.040.0001/52
 Enviar o comprovante de depósito identificado da seguinte forma:
obrigatoriamente digitalizado para o e-mail: festivalnossaarte2016@outlook.com
A/C: Rafaela Ferreira da Silva (APAE TAUBATÉ). Não esquecer de solicitar a
confirmação de recebimento.
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15 - Calendário dos Festivais Regionais Nossa Arte: Simone criou o Calendário
Estadual dos Festivais Regionais Nossa Arte, e solicitou que os conselhos enviem suas datas
para abastecer este instrumento fortalecendo, compartilhando, ampliando as possibilidades
de participação, divulgando nas mídias sócias (sites, e-mails, revistas), importante ressaltar
que este instrumento será atualizado sempre que houver novas datas e eventos. Para
adesão o Coordenador regional deve enviar as informações (data, conselho, cidade sede,
modalidades artísticas) para a Coordenadora Estadual de Artes da FEAPAES.SP – Simone
Follador no e-mail sifollador@gmail.com, segue abaixo as datas confirmadas pelos
conselhos presentes até o fechamento desta ata:
Festival Regional Nossa Arte
29/03 – Mogi Mirim/ - ?
12/04- Guaratinguetá – Guará
15/04 – Jau e Lençóis Paulista – Pederneiras
20/04 – Batatais – Cravinhos
28 e 29/04 – Votuporanga – Votuporanga
05/05 – Conselho de Itu – Salto
06/05- Conselho Jaboticabal – Matão
Cartão de Natal
 29/03 – Jaú – Brotas
 21/03 – Votuporanga – Votuporanga
 29/03 – Ipaussu – Ipaussu








Na reunião o Conselho de Mogi Mirim reivindicou, através da representante Roseli e os
demais profissionais presentes apoiaram, um posicionamento da FEAPAES.SP sobre a
possibilidade do financiamento nas etapas regionais do material de premiação (troféus e
medalhas), a Coordenadora Técnica Karla solicitou a cada conselho enviasse com brevidade
no e-mail:sifollador@gmail.com, um oficio com o levantamento de quantidade de medalhas
e troféus, valor (3 orçamentos) e data de realização de sua seletiva, para análise da
viabilidade de financiamento da questão pela FEAPAES.SP. Houve também troca de
experiência entre os presentes, sobre ações que possam auxiliar a suprir as necessidades
dos Festivais.
16 – Auditório: ANEXO XII
Simone relatou que o auditório tem o espaço interno e é composto por aproximadamente
1200 poltronas estofadas, acomodando bem o público presente, convidados e delegações,
o piso é coberto por carpete o que favorece a acústica do local. Possuí duas saídas laterais,
com portas de vidro (consideradas como saída de emergência), sendo que uma dá acesso
ao estacionamento do Sistema Educacional e outra a recepção. Destacamos que o auditório
é independente das instalações que serão utilizadas pelos participantes durante todo o
evento, não interferindo na dinâmica das apresentações que serão realizadas. Possuí
entrada principal o que favorece a entrada dos convidados e público da comunidade local.
O palco possuí metragem suficiente para adequação de uma estrutura especializada e conta
também com um tecido branco de fundo que limita a profundidade a ser utilizada.
17 - Regulamento Técnico:
Simone destacou que a área de Artes avançou bastante ao longo dos anos e que é
fundamental e relevante para as APAES o profissional da área atuando em todas as
unidades, permitindo através da arte a projeção das pessoas com deficiência atendidas
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pelas APAES, além do contexto que a própria área envolve e, que estamos passando por
mudanças de público nas APAES. Neste sentido, Simone ressaltou com o grupo o público
inscrito para a participação no Festival, lembrando que todos os usuários matriculados e
que frequentam diariamente a Instituição poderão participar. Destacou na oportunidade que
a APAE atua em três áreas: Educação, Saúde e Assistência e que as APAES precisam
visualizar a Arte de forma abrangente, seguindo a legislação de cada área. Com relação ao
Festival Simone destacou, junto com Roberto que a participação das Delegações em todos
os dias do evento será muito interessante, pois a programação que está sendo organizada
oferecerá condições para acomodação e participação de forma prazerosa de todos, inclusive
com surpresas na Abertura do evento que está para ser confirmada em breve no site da
Federação. Foram destacados na sequência pontos importantes do regulamento oficial do
Festival:
 Simone lembrou que o regulamento prevê o reconhecimento de palco, já previsto
pela organização, que será realizado por ordem de chegada, no dia do
credenciamento, após o almoço, das 14:00 às 17:00 horas.
 Com relação aos trabalhos de exposição em Artesanato, Artes Visuais e Artes
Literárias, será posteriormente encaminhado Informativo para combinarmos o dia da
entrega dos trabalhos e como será a retirada;
 A entrega das medalhas de participação será feita após o término de cada
apresentação e a premiação do primeiro, segundo e terceiro lugar será realizada ao
término das apresentações de cada gênero, favorecendo o fechamento das planilhas
com os jurados e a organização dos participantes no evento.
 A Programação apresentada no quadro de horários e atividades também será enviada
em forma de informativo, para que seja feita a divulgação junto às APAES do
Conselho;
 Está sendo feita uma alteração na Ficha de Inscrição do Festival para a Fase Estadual,
que será disponibilizada no site da Federação, link Coordenadoria de Artes, para
favorecer as informações pertinentes à organização do Festival, conforme relatado
anteriormente;
 Na linguagem de Artes Visuais uma dúvida surgiu com relação ao vídeo. Simone
orientou que o vídeo tem que ser produzido pelo artista inscrito e que deve ter no
máximo 10 minutos e que a APAE deve colocar nas necessidades da apresentação
deste vídeo um notebook para que os jurados possam assistir;
 Dúvidas sobre Cenários. Simone destacou que no artigo 24, Parágrafo Primeiro:
Não será permitida utilização de cenários nos gêneros artísticos: Dança e Dança
Folclórica. Somente a utilização de elementos cênicos e adereços.
 Simone solicitou atenção aos coordenadores regionais de Artes com relação ao que
está previsto no regulamento oficial, pois para a organização da Fase Estadual, as
exceções não são possíveis e podem causar desconfortos para as APAES classificadas
nas Fases Regionais, para os coordenadores regionais e para a própria organização
do evento;
 Tempo de duração das apresentações. Simone destacou que no Art. 16 - O
tempo de apresentação dos números artísticos de artes musicais, dança e dança
folclórica pode ser de, no máximo até 05 (cinco) minutos e no gênero de artes cênicas
até 08 (oito) minutos. Parágrafo Único: Cada Minuto ultrapassado no
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Limite de tempo permitido acarretará desconto de 01 (um) ponto do total atribuído
pela Comissão Julgadora e Art. 17 – O tempo para retirada e montagem de cenário,
posicionamento de artistas e colocação de elementos de palco será de até no máximo
10 (dez) minutos.
 Respeitar a formação da delegação. Simone destacou com o grupo o Art. 14 - Cada
Delegação da Mostra Competitiva será composta por:
a)
No máximo 15 (quinze) artistas por gênero de palco;
b)
Técnico (a) Responsável pela Área de Artes do Estado;
c)
01 (um) acompanhante para cada grupo de 05 (cinco) alunos;
d)
01 (um) profissional responsável por cada um dos números artísticos dos
gêneros de palco;
e)
Para gênero de palco Artes Musicais, no máximo 02 (dois) profissionais de
apoio, como: regente e músico.
f)
Deverão estar presentes no Festival os autores dos trabalhos classificados
em 1º (primeiro) lugar nos gêneros de artes visuais, artesanato e artes literárias e bem
como, 01(um) acompanhante para este aluno.
 Presença de Profissionais no palco durante as apresentações. Simone destacou que
os profissionais não podem fazer parte da apresentação e que o Art. 15 - No palco
da Mostra Competitiva, gênero Artes Musicais, só é permitida a participação de
profissionais responsáveis no caso de regentes de orquestra e coral e/ou músicos.
 Simone reforçou que as inscrições deverão ser enviadas digitalizadas até o dia 30
de maio juntamente com o comprovante do depósito realizado pelo Conselho,
responsável pelas inscrições, para seu e-mail:sifollador@gmail.com , com cópia para
Karla, no e-mail: karlafederacaosp@gmail.com e que no dia 07/06/2016, das 9:00 às
16:00 horas, na APAE de Taubaté será realizada a entrega presencial das inscrições
pelos coordenadores regionais de artes.
Ao término da fala Simone se colocou a disposição do grupo, pois durante o recebimento
das inscrições e conferência é que surgirão dúvidas. Passou o telefone de contato:(16)32443232 (APAE) e 99204-8138(cel), e-mail:sifollador@gmail.com. Simone valorizou o trabalho
dos coordenadores regionais de artes, reforçando o importante trabalho que realizam junto
as APAES dos Conselhos. Informou que a Federação estará encaminhando para os
Conselheiros um Termo de Ciência, destacando a importância da participação e liberação
do coordenador de arte para o Festival. Simone lembrou o grupo de que a parte técnica do
Festival é de responsabilidade dos coordenadores regionais de artes e que conta com a
experiência e a participação de todos.
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ANEXO I - CARTAZ VENCEDOR DO CONCURSO
ARTISTA: Luana Aurélio de Sousa - 21 anos - APAE: Rio Claro

ANEXO II – CARTAZ OFICIAL DO FESTIVAL

ANEXO III – LOGOMARCA OFICIAL DO FESTIVAL
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ANEXO IV – REGISTRO FOTOGRAFICO DA REUNIÃO E VISITA TÉCNICA EM
TAUBATÉ.

ANEXO V – VISTA LATERAL DO ALOJAMENTOS E ACOMODAÇÕES

ANEXO VI – MODELO DO CRACHA
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ANEXO VII – MODELO DE CAMISETA

ANEXO VIII – FOTOS ILUSTRATIVA DO ALOJAMENTO E BANHEIRO

ANEXO IX – FOTO DO LOCAL DE ALIMENTAÇÃO E COBERTURA DE ACESSO
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ANEXO X – PROGRAMAÇÃO

ANEXO XI – RECORTE DA FICHA DE RELAÇÃO DE PARTICIPANTES
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ANEXO XII – FOTO DO AUDITORIO

ANEXO XIII – REGISTRO FOTOGRAFICO DE PARTE DO GRUPO DE
COORDENADORES REGIONAIS DE ARTES NA REUNIÃO EM BATATAIS
18.03.2016
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